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Kobenhadng stotste 
Zoldatcthjcm. 

i«,,.t«irfil. Tsadl."») 

Kristelig Foreninn for unge Mcend 

udfolder soin betendt ei ftort Arbejde 
s 

for de unge, og under dette glemnier 
den itte, at der er neigen soni bedder 
Miliiceret, ddorkif den storste Tel r 

Ungdom, altsaa ogsaa en Indedi 
mark for Foreningerne 

Rundt ointring i de ftore Bner i 

England, Tyftland, Amerika o. s. d., 

hoor »K. F. U. M. er trcengt frem, har 
den oprettet færlige Soldaterhjemx i 
New York indviedes endog for nnlig 
en feerlig K. F. U. MSJ Bngning for 
Flaadens unae Mandstab. J Reben- 
haon bar K. F. 11. M. oafaa et Sol- 
daterhiem, foni optager Pladsen i de 

to nederste Etageri den store, nne 

ngning ved Nortevold i Gothersgade 
115. 

Hovedftaden hat foruden dette to 
andre Soldaterlijem, hvoraf det ene 

ligger paa Kristianshavn og er uden 
deftemt religios Farbe, og det andet 

vaa en forfte Sal i Niels Hemming- 
sensgade, midt i den indre By. Dette 
sidfte er tun et ar Uger gammelt og 
hat mdelig grundtvigianst Farve, idet 
det er oprettet ved Bidrag faerlig fra 
grundtoigsie Koinder oaa Landet, og 
Lederen er Fri. Karen Jenfen ira 

Højstolehjemmet. Dei er denne Kenn- 
des Henfigt at faa en hel Bngning til 

sit Soldaterhjem 
Af disfe 3 Soldaterbjem er K. F. 

U. MS i Gothersgade 115 det storste 
og nu ubetinget bedsi indrettede. Sol- 
daierne ftrommer oed Jndtoarterin- 
ger i Hundredeois dertil, og det er al- 
deles gratis for enkoer Soldat at blive 
indftrevet som Medlem, fna han faar 
denne Bngning til sit Hjem udenfor 
den ikle videre hnggelige Kaferne Sol- 
daterne faar tillige ber, hdis de ønfteri 
det, deres civile cheder, Kusserter 
o. s. o. opbevaret, mens de ligger inde, 
hvilket er det eneste, der kostet noget og 
tun 1 Kr. for hele Tjenestetiden. De- 
res Ejendele asfureres saa baade inod 

Jndbrud og Jldebrand. J Aaret 1901 
hat saaledes ca. 1100 Soldater af for- 
stellige Vaabenarter haft deres Toj 
indfkrevet og opbeoaret i Hjemmet, og 
ca. 700 Mand hat indbetalt over 38,- 
000 Kr. til Opbevaring i lortere eller 

lcengere Tid,·idet de gerne hæves igen 
»i Smaabelsb paa 2, 8 og 4 Kr. for it· 
Hjcelpe lidt paa Soldaterlsnnem 

» 

Hjemmetö stote Lasse- og Strive- 
stue bliver meget stættt benyttet, om 

Sondagen undertiden indtil Transz- 
sel. Paa en almindelig Sognedag 
strives der her mellem 50——100 Bre- 
ve, otn Sondagen naar Antallet gerne 
til 400. Alle Bordene er saa ogsaa 
optagne af de skrivende Jenfer, fom 
her findet Ro til at firive til deres 
leere, hvilket der fjældent er paa Ka- 
sernen. Papit, Konvolutter o. s. v. 

leveres gratis. Mange Tusinder Bre- 
ve udgaar herfrai Aarets Lob, og 
mange modtages her, idet Soldaterne 
opgiver deres Adresse til Gothersgade 
115. Jndenfot Doren sindes et stort 
Brevstab med ankomne Breve. J stort 
Antal ekspederes desuden Pengebreoe, 
Postanvisninger, Paller o. f. o. fra 
Djemmet, da det tit volder Vanstelig- 
heder for en Soldat, der er ulendt i 
Kibenhavm at finde Postkontorernr. 

Enkelte Soldater afleverer oin Son- 
dagen deres Vadstetoi. forsynet med 
deres militære Adresse, sidft paa Ugen 
afhenter de Tsjet vadftet og i bedste 
Stand. J Hjetntnet findes et ftort 
Udsalg af Militærrekvisitter, hvor 
Soldaterne for en rimelig Betaling 
kan foesynes med alle fornodne Reini- 
sittexu 

Foredragssalen i Stue-Ctagen bli- 
vet benyttet hver Sondag Cfteemid- 
dag, og Onsdag Afien til Afholdelsen 
af Moder for Soldaten Bed enkelte 
Lejligheder holdes meget ftore Moder 

»- for alle Sold-riet i Jestsalen sverst i 
gen. 

Som Leder df denne betydelige 
Birksomhed staat Soldatermissioncer 
D. h. Brandt med flere hjeelpete. Hvet 
Use des-get han Kufernetne, Mariae- 
stibene og Sofern-eng hvot han sam- 
ket Soldaten-e otn Guds Ord. Paa 
SarnifouendSygeth asieegget han sta- 
dig Bei-g og gaat fra Seng til Seng, 
og netop fta disse Samtaler med de 
euielte stammet de rigefte Oplevelser 

s fes han« Bittsomhed. hvet Sommer 
W dem Leiten ved Fundet i Zol- 

« 

— hist der beredvilligt overladel 
CI Mai Zelt sonst Selig og ei 

M -i Mission-sen tic Mord-r- 
"· W Hans Bitkspmhed 

qIII-nieset Mist Asden- 
M san nnd-ca hamssi 

» 
R- Ial des Isl- 
iw stu« fertig- 

i denne Virtsomhed var nedlagt et Ar- 
bejde, som maatte aftvinge enhver den 

dybeste Agtelse.« Her gaar det keifte- 
lige og det praktisi-humane udmcertet 
samtnen, og her bydes der Soldaterne 
et hyggeligt og trifteligt Hjem midt i 
den store By, hvot de ellers er omaivne 
af saa mange Fristelfer. 

» Sman Mcddrlclfck. 
Natskod Havns tlddyb- 

ning. Natsiov Byraadg spannend- 
valg har under Fordehold af Ministe- 
riets Approbation antaget A. P. 
Gunnarsons og H. W. v. Elzelingens 
Tilbud paa Uddybning og Opmud- 
ring af Nakstod Havn til 16 Fods 
Ddbde, efter at Firmaet hat nedsat sit 
Tilbud med 2450 Kr. til en famlet 
Sum af 85,340 Kr. 

Ulyltestilfaelde Zorleden 
Aften ved 8-Tiden Var 4 unge Men- 
nefler ude at sejle paa Horsens Fjord. 
Baaden tcentrede og 2 af de ombord- 
vcerende, henholdsvis 17 og 18 Aar, 
svømmede i Land, medens en Pige, 
Datter af Banearbejder Anderer i 

Horfens, drutnede. En anden Pige 
holdt sig fast ved Baaden, indtil hun 

lbled reddet af Mandftabet paa en Fi- 
sterkvase. 

E l s d l O s i o n. Forleden For- 
middag flete en doldfom Kedeletsplo: 
sion paa Mejeriet i Lotsen. Forfmltet 
og Fmstedet flyngedeg med frngtelig 
Kraft gennem to Mute on over et Hu-: 
ca. 200 Alen dorte. Husetsji Tag an- 

tckndtes af det glødende Jeru, men det 
lnkkedes strats at flukte Jlden. Jnaen 
Mennesier lom til Etade ded Etkplck 
sinnen. Mejeriet tilbører Meieriak- 
tieselsiabet ,,Vendfnsfel«. 

En bærgende Sandflugt. 
Fra Havndal flrives: Under den 
ftcerke Storm, fom har rafet i disse 
Dage fra Sydøft, er Vejene flere Ste- 
der blevne ufarbare, saaledes ved Her- 
regaarden Demftrup, hdor Vejen paa 
en Strækning af ca. 50 Favne er fuld- 
ftændig jcevnet, og Driverne ligger i 
en Højde af indtil 3 Alen. 

Den kprende Post fra Havndal til 
Udbyhpj maa as den Grund tøre uden- 
orn paa Marien ligesorn om Vinteren, 
naar der ligger store Snedriver. Et 
Held er det, at Saatiden ikte er be- 
gyndt, da den starke Blceft«ellers vilde 
have forvoldt mange flere Ubebagelig- 
heder. .. 

Vamdtup Kitte· Hovedre- 
ftaureringen efter Branden af denne 
Kitte bar taget sin Begnndelfe; et 
ftort Parti af Lostet, samt en Del af 
Sparene i Taget sial fotnnes. Det 
tunge Blytag stal detfor fjernes paa 
Slibets Midterparti. Til Trods for, 
at Bjceltetaget bestaar af 12 G. 12 
Tommer Egebjælter, har man bemer- 
tet, at Loftet tan give sig en Del, naar 

nogle faa Personer bevceger sig hen 
oder det, og der vilde sikkert vcere god 
Grund til at anders-ge, om de S- 
700 Aar gamle Bjælter, der er af be- 
tydelig Længde, itte har mistet for 
stor en Del af detes Bereevne paa 
Grund af Fugtighed fra Ydermurene. 

Arbejdet er ovetdraget Tsmrerme- 
ster H. Nielsen, Vamdrup. Gudstje- 
neften vil under Restaureringen blive 
afholdt i Missionshusei. 

Gamle Dragoner fra Kri- 
gen samles. Paa et i Odense af- 
holdt Mode af gamle Dragoner ned- 
fattes en Komite til at forderede en 

festlig Sammenkomst i »Fruens BI- 
ge« ved Odense for Soldater fra 
Krigsaarene 1848—50 og 1864 af det 
i sin Tid oplsste, i Odense garnisone- 
rende 6. Dragvnregiment. Festen vil 
antageligt finde Sted i sidste Del af 
Juni Manned i Aar. 

Niels Kjeldsen var Menig ved S. 

Dragonregiments 4. Estadroru 

Gasvcert i Landsbyer. Ef- 
ter at et i Ringe paa Fyn nedsat Ub- 
valg dar bei-St forstellige Gagvcerkee 
og indhentet en Rette Oplysninger, 
vil det antageligt nu ssge dannet et 

Attieselstab til Anlæg af et Gasvcerl 
i den store, opblomstrende Stationsby. 

J l d l I s. Forleden Akten ved 

103-Tiden opstod Jld i en Lade ved 
Frijsenborgvejen i Hammel. Jlden 
fvrplantede sig hurtig til et ncetliggen- 
de Huö, hvori boede fem ældre Knirs- 
der. Disse var alle gaaede til No og 
maatte reddes i det blotte Linned. 
Begge Bygninger nedbrcendtr. Laden 
tilhstte Sodavandifabrikant Fremd- 
sen og Hufet Grev Ittjt. 

Neddet fra at drntnr. En 
6—7 Aari Dreim, Ssn af en Ar- 
beit-intend, faldt i Odense Kanal ved 
Indseiltngen til W, Ipo- han var 
trat-let nd pas en Maddetptam ves 
Stils-W Ruder sine sslsendt 
Unsre-exists arbeidede han stg len- 

Wendtstherermeget 

bted, men blev heldigvis i rette Tid 
bjekget af en paa Kaualoejen festhi- 
passetende, yngte Herre, sont resolut 
svsmmede ud til ham. Den raste Red- 
ningsmand, der i Næsbyhovedstovens 
Pavitlon sit tstte Klædet paa, pnstede 
itle at opgive sit Nat-m 

D s d s f a l d. Bittedommet i 

Holsteinbotg Bitt Hans Chr. Hausen 
et afgaaet ved Dsden "fter faa Dages 
Sygelseje, 53 Aar gl. Afdsde var tild- 
ligete Protokolsettetcrt i Foltetinget 
og hat siden Eftetaatet 1897 vcetetk 
ansat fom Bittedommet i Holsteiws 
bvrg Bitt. 

K to s a l g. Lautberg Kro med 
Gæftgiveri et af M. Revsbat folgt til 
Gæftgiver i Randets M. Kiilsgaatd 
for 48,000 Kr. Ovettagelfen stet 
sttats. 

Pastot Jenseit, Hatbopte, .t 

fta l. Maj Præst for Unitatmenighe- 
detne i Randets, Aarhus og Stattha- 
borg. Han hat lejet sig en Van ved 
Aathus, hvot han hat taget Bopcei. 

Pastot C· Bolwig er autom- 
men til Kobenhavn med Damper fra 
Rusland. Reisen fta Kan gennem 
Sibitien hat varet ialt 29 Dage — 

hetunder indbefattet nogle Dage, han 
maatte opholde sig i Liban. Og saa 
var han endda itte taget med Eis-pres- 
toget. 

Oder Bajtal-Spen, der var tilftos- 
set, stete Tuten pr. Slckde, — en Tut 
der tog 5—6 Timet. 

Ny Opfindelsr. Ei ungt 
Menneite, N. P. Andersen af Asmin- 
der-d Matt ved Frevenshotg, hat op- 
fundet en Automat til Brug for Sim- 
tettedse, idet dens Opgave bestaat i at 

fælge Stud til Styttetne. Denne 
Opgave uvfster den ganfte tilfteds- 
stillende. Ved at nedlcrgge et vertil 
beitemt afpasset Pengestytte i Auto- 
maten, aflevetet den ved den ene Side 
6 Kuglet, og i Automatens anden Si- 
de er anbragt en automatist studi- 
maalet, der et faa ptattist indrettet, 
at alt Spild af Ktudt unpgaas, og da 
Ktudtet et saaledes sljult, at intet 
tommer i Beweing med det, er hetved 
tillige opnaaet den stote Fort-el, at den 
et fuldstcendig fatefri. 

Ammoniakfabrit ved Ny- 
borg. J Folge ,,Nyb. Av.« er der 
Planet oppe om at bygge en stptre 
Ammoniatsabtil i Nyborg. Fabrik- 
ten vil faa opkøbe Ammoniaivandet 
—- det Band, som Gassen under sin 
Renselsesptoces passerer — sra Lan- 
dets Gasvcerlet og udvinde Ammo- 
niak lSalmiakspititusj af dette Band. 
Ammoniaksabrilationen flal deines i 
stor Stil for at tunne betale sig, og 
medens dersor de store Gasvækler, 
som f. Ets. de i Kobenhavn og Aar- 
hus, selv hat en Ammoniatsabrit 
knyttet til Variet, maa de mindre 
Vcerler lade Gasvandet lebe i Noa- 
len, hvor det ille gsr nogen Nhtte, 
men tvcertimod scetter en ilde Lugt. 

Kedelsprcengningen i Lot- 
ke n M e j e r i. Direktoratet sor Fa- 
briltilsynet meddeler: Kebelsprckng- 
ningen i lelen hat vceret meget al- 
Vorlig. Der er nu oplyst, at Meini- 
bestyreren hat latet en 17aarig Last- 
ling passe Kehelem hviltet er en grov 
Overtrædelse af Kehelpasserlovens 
Bestetnmelser oa for hvilken Meini- 
bestyteren nu bliver dragen til An- 
svar. —- Ulytlen siete Kl. 72 Morgen, 
Jldlanalen blev sprengt gennem den 
forste Nittemlke, hvotester det andet 
Belte blev suldstaendig sammentryltet, 
den udstrømmende Damv rev Fur- 
karm og Der af, vaeltede 2 lette Z- 
Stens Mute, indenfok hvilte henlaa 
ca. 35 Tdr. Kul, der samtnen med 
Murstenene sptedtes vidt om, tryktede 
et Hul ca. 6 Fod langt og 32 Fod 
bredt i Gavlen, kastede Fyrlarmcn 
over Husets Tag i 16 Fods Heide, 
rev det sverste af Skorstenspiben ned 
og faldt ned 124 Fod fra Kehlen. 
Aarsagen til Sprængningen var 

Vandmangel Heldigvis lmu ingen 
Mennesker til Stadt, stsnt Terrcenet 
et stærkt bebygget og flere Vogne holdt 
udensor Mejeriet i Eksplosionspjeblit- 
ket. 

Ulykkestilscelde. Beend- 
gravee Gregers Lauritzen af Hjortlaer, 
der fotleden var i Færd med at op- 
tage nogle Sten af en Btsnd i Quinte« 
V. Nylitke Sogn, blev under Atbejdets 
dreht ved, at Brsnden styrtede sum-J 
men om ham. Efter tre Timers" 

gGravning sit man Liget op. Den for- 
’ulykkede var Enkemand, 60 Aar gl. 

Dsd as Blodforgiftning. 
Stagter Milius Nielsen, Thisted 
Hebe, vaet Begyndelsen as fertige 
Uge besteefttget med at tage en Korn- 
stak ind. hetved mente han at have 
faaet et Giststof paa venstee Haand, 
dem der et Par Dage efter viste sig et 
Par rede Plettee, som hovnede ap. 
san gis til en Liege i Viboeg, ten 

Ondet tog til, saa Manden sluttelig 
tom paa Engehuset, hvor han sit den 
ene Arm sat af. Dagen efter Opera- 
tionen afgit han ded Dieben Han var 

65 Aar gammel og deltog i Krigen 
1864, hvor han gentagne Gange blev 

saaret. 

Fund af gamle Monter. 
Ved Kutezravniiij daa Jacob Bier- 
reg Ejend0m, Møllegaarden ved Lem- 

oia, er der sunden hended 120 Solv- 
mpnter fra Rang Han5’ Tib, altsaa 
ca. 400 Aar gamlr. Monterne er paa 
Ztørrelfe som et Kronestntte, men tun 
tiath faa tvtte. Der er indsendt 3 
Etntter til den tongelige Mentfaw 
lina, som bar forlanat de øvrige til- 
sendt i Henhold til Loven om Danefæ. 

Dræbt ved at springe af 
Z v o r v o g n e n. Paa Højbropladg 
iKsbenbadn sprang en Malersvend 
Niels Jensen forleden af en elettrist 
Edorvoan, der var i Farr. Han sink- 
tede imidlertid lige paa Hovedet i en 

Etabel Brosten og blev liggende der 
bedidstlø5, saa han maatte toreg til 

Hofpitalet 
Tegværre var han«-·- Kvasftelser af 

en faa alvorlia Natur, at tian er af- 
aaaet ded Beden. Jenien var 49 Aar 

gammel eg gift. 

Hagfelnødder. Efter hvad 
der meddeless »anå E-tiftgtid.« fer 
det i Aar ud til, at der bliver mange 
Hagfelnedder i Danmart, idet Hag- 
lerne, baade de forckdlede i Haderne og 
de almindelige Hagler i Stov og Hegn 
er saa oversaaede med finan, rede 

Hnnblomster. Hanblomiter eller 
.,Trce«, iom man talder dem paa 
Landet, er der nasaa en Magie af, og 
lmis Blomiterne under Befrngtningen 
ikte tager Stude, f. Ets. af Nattefroit, 
er der Udfiat til et aodt Neddeaar i 
Aar. Haslerne tan underiiden give 
en annite god Jndtcrat, idet Priserne 
paa aode, ftore Hasselnødder hen i 
Vinteren tan gaa op til mellem 15 og 
25 Øre pr. Pd. De fidste Aar har 
mange af Nødderne vceret ubrugelige 
paa Grund af en tyt, fed, hvid Larve, 
som ganste spolerer Kernen. 

Brnllup. En af thfyns mest 
tendte Landmænd, Propr. Laub, Shi- 
degaard, —- fom i mange Aar har 
vceret Entemand —- holdt forleden 
Brvllup med Digteren Carl Plougs 
Dotter, Johanne P. Vielsen foreto- 
ges af Paitcr Hoff i hans Hjem. 

En VidunderiK o. Forleden 
antom til Rebenbavn med Banen fra. 
Rinafted en levende Ko med 7 Ben, 
fom stal foreviies paa Sommerlnst. 
Koen er født has Husmand Jens Jen- 
fen, Taagehpj pr. Ringfted, er 2 Aar 
gl. og vejer 700 Bund. Alle Benene 
er fuldt udvitlede og forsynede med 
Klovr. 

To Kartoffelafgrsder 
paa en Sommer. J »Land- 
mands-Blade« fortceller en Jndsender 
hvorledes han hver Sommer heftet 2 
Kartosselafgrøder paa samme Areal. 
Kartoflerne bringes til at spire for de 
lægges, saa tidligt som muligt om 

Foraaret Lægger man en tidlig 
Sort, vil den tunne vcere tjenlig til 
at optaaes fidft i Juni eller førft i Ju- 
li. Naar det nceste Hold er bragt til at 
spire og lægges ftrats efter, at det for- 
fte er tagei op, tan man hefte modne 
Kartofler igen paa samme Stytte 
Jord i Oktober, og Jndfenderen paa- 
staar, at disse Kartofler er lige saa 
holdbare som andre. 

Granselss Uforsigtighed. 
Forrige Mandag stete den Ulytte i 
Lem, at Jens Thøger Poulsens lille 
Datterbarn blev stoldet thel i en to- 
aende Grubetedel. Barnet var af dets 
Bedstemoder anbragt i Vasiehuset oven 

paa Laaget af en Grubetedel Ined to- 

gende Band. Laaget er da tommen til 
at vippe og Barnet falden ned i det 
toghede Band, hvor det blev saa sing- 
telig stildet, at det tun levede et Par 
Timer efter Aatastrofem 

Stort Grundton Pygme- 
fter Joh. Adolphfen har i Felge »Bor- 
fen« tobt B. Løwes Handelsgartneri 
paa Osterbrogade i Kobenhavm Eim- 
dommen, der straetter sig over 5.Z,000 
Kvadratalen, betaleö med 7——8 Kr. pr. 
Kvadratalem vaa Kobefummen adde- 
tales tontant M,000 Kr. 
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Oin eilt og allc. 

J Glasgow er Ovtigheden i 
IFcerd need at aabne et Felttog mod 
Jtvindelig Betjening i de faalaldte 
l,,bars«,de i hele Storbritanien og 
iAmerila kendte fmalle Stænlestuer, 
Ehdor Gæsterne, staaende langs en Diss, 
ifortæker Dritievater. Drukkenfkaben 
ii Glasgow er i den sidste Tid tiltaget i 

sen aldeles umaadelig og foruroligende 
Grad. Paa den anden Side fremda- 

ives det, at de flefte af disfe Butits- 
jomfruer, der iælles i Tusinder, itle, 
hois de nu stal opsiges, tan komme ind 
i anden Svsselfekttelse, og da de er 

nderst fattige og ofte maa ftotte en Mo- 
der, er her uncegtelig et Samfunds- 
spsrgsmaah som ilte er let at lose. 

Ved den engelste Kro- 
n i n g s f e st paatcenker den største 
engelste Koloni, Canada, at opføre en 

fcerlig Æresport eller Triumfbue for 
egen Regning i London. Den kom- 
mer til at koste nogle Hundtedtusinder 
og slal sammensættes af scerlige tang- 
difle Produkten 

Kong Alfonso af Spanien vil 
blide tronet i Dagene mellem d. 12. 
og 18. Maj, og den 17. er fastsat som 
den Dag, da han i Deputeretkammeret 
flle aflcegge Ed paa Forfatningen 
Han flal da for ferste Gang bære den 

spanske Hærs Generallaptajnsuni- 
form. Efter de politisle Højtidelighe- 
der bliver der Gudstjeneste i Kirten 
San Francisco el Grunde og derpaa 
en Bantet, hvori alle de kongelige Gee- 
iter deltager samtnen med den spanfle 
Kongefamilir. Desuden er der paa 
Programmet en Revu i Lejren ved 
Carabanchal en Galafotestilling i Te- 
atret og en anefcegtning, hoilten 
sidste dog i entelte Kredse har valt 
itor Uvillie. 

JKriftiania dtæbte for nogen 
Tid siden en Elgpeditor Hermanfen 
-i stærk Fuldflab en fredelig fort-ims- 
ferende ved Knivstik og søgte at over- 

falde flere andre. Han er nu paa 
Grund af Drulkenflaben som »formil- 
dende Omstckndigheder« dpmi til .1n 

20 Dages Band og Brod. Norer 
Aoiser talder Dommen oprsrende, da 
det at bringe sig i dyrist Tilftand in- 

gen formildende Omstændighed er. 

J F I l g e den engelfie Hsftstatiftit 
er i Lobet af de sidste 10 Aar den en- 

gelfle Hvedehøft aftaget med 80 PCt. 
som Folge af, at ftadig mindre og 
mindre Fladerum tilsaas, medens 
mete og mere udlcegges til Græsning 
og Jagt, fordi det itke lan betale sig 
at dyrle Hvede derovre, navnlig paa 
Grund af den hoje Arbejdsløn. Dort- 
ningen af Bog, Hame, Ærter og 
Bonner er ogsaa aftaget, og England 
ser sig for hver Dag, der gaar, mere 

og mere hendilt til Udlandet som sit 
Kornlammer. 

Telegramtaksten mellem 
Norge og Sverrig vilblive ned- 
tat meget betydelig efter Forhand- 
linger, fom den norste Telegrafdi- 
rektør Rasmusfen har fort med de 
spenske Myndigheder i Stokholm. 
Allerede fra l. Mai nedioettes san- 
ledes Ordtaksten fra 10 til 5 Zre 
med Grundtatst og Miniinumsiakst 
sont hidtil, nemlig henholdsvis 30 

og 80 Tre. For Pressetelegrmw 
mer er Ordtakften nediat fra 5 Lre 
til halvtredie Lre med Grundtakft 
og Miniumstakit uforandret og som 
for almindelige Telegrammer. 
Dette er praktiik Standinavisme 
og vil selvfolgelig paafit Oniraade 
fremme Sainivemmetmellem Nord- 
nccendene og Svenste. Tanskerne 
vilde rimeligvis veere kotnmet med 
i Overenskomften, hvid itke Trank- 
minister Horupe Tod havde hæm- 
met Forhandlingerne med oore 
Brødrelande. 

Anierikaneren Mr. Yerkes, som 
er Jngeniør, Pengematador og 

Organisator i ftor Stil, hat bygget 
Londons hidtil enefte underjordifke 
electriske Jernbane ogstiltsig fra det 
tilLondonernesfuldkomne Tilfredss 
bed, naar undtages, at de naturlig- 
vis helft vilde havde set, det var 
bleoet en Englænder, sont havde 
undfanget og fuldfort Planen. Nu 
paatcenker Yerkes imidlertid at for- 
syne London med et fuldftæudig 

lNet af underjordiske elektriske Jeru- 

lbaner, og han har med det Maul 
Isor Sie dannet et—veeientlig ame- 

rikansk — Selskab, sont raader 
over en samletKapital paa 280,000, 
000Kr. Et engelsk Selskab, fom 
havde dannet sig med en Kapital 
paa18,000,0()0 Kr. indsaa, at det 
kunde ingen Vegne kgmme med den 
Sum og opløfte sig der-for, overlas 
dende hele Arbejdsmarten til Am- 

crikanernc. Tisic lmr wvct at" 

skaffe samtlige Jcrnbancr fækdige 
paa under ) Aar, og ct qm« af de 

lange genncmgaaende Linie-r lkal 
lallereoe kumte tageø i Brug om to 

Aar. 

M hell-rede Ls Gkippe i 48 Timuu 

Jntct Mit-del cr ltgt Wo tm's- Wust-s 

Winp csk an syrup mod rcmts fix je 

og satlige Sygdonk zlkaar kcn Ums ir- Hun- 

dlgt og i Tau-, vsl ten lyclbrcdc ct T l-« ldk i 
« Turm-. og vor szisizfom fulqscr Lin-r:;1:1c, 
vil den u ravmclia malt-en Pup- 25. lsa Nic- 

J den danste Koloni paa «Soo« Baues 

l WARD cOUNTY- 
NORD DAKOTA· 

Omtrent 1000 Danste hat reget 
»Land i denne Roland udvalgt af Kit- 
"lesamfundets Komike, og af diöse hat 
’allerede de fleste bosat sig der. End-m 
lan der faas godt Land til »Harm- 
stead« der. 

l B i 1 1 i gt Skovkanv i Wisconka 
med udmærlet Jord og rigeligt Band. 
Dei bedste naturlige Græslanb l Ame- 

3tila, særlig stillet til Mejeridrift los- 

lvelfom til almindeligt Agerbkug. 
En ny Bane et bygget til det store, 

gamle dansie Settlement omlrins 
Lucl, Polk County, Wisconsin. her 
lan endnu faaes meget, godt Land bil- 

Iligt; beliggende ncerved Kitker, Stolet, 
"Mejeriet og gode Vejr. 

Lave Jetnbanepriser til Lands-gete. 
»Skriv efter Landlort og illustretede 

jForllaringer til D. IV. CASSILDAY. 
Land and lndustrial Agpnt "80(1"KJ 

! Minneaoolis. Minn. 

Isk the »etwas«-sticht 
soc-» Nov-wan- tu 
Minu- onl) byks .stllsots Mosi- 
cixv c(. Hast-sum Wis. I 
Les-»Ist- )i u Wels- Ouf Itsh 
mark c« »s! »ich MI- 
krick-. » «k( Nive- 

« m -pt no sub-E 
»Das-sanns, ---- tut-. .! uk citat-U 

Nervøse Mændl 
Amt-ist as et arg-c stetem sende seit 
til alle fom itæagekstillsöiclv Is- 

en o. o, D« fasten Its-sum Adams-up EIN kas- demte ouo I« Thus 

Rom-file trug Mr mrd Krallenva M Hammer 
»f« Wenn-« irm Arm-met for dc znasik s. malte de 
Inn estatkreiksaes sor as tun-n- Tsmmms dem del-es 
Beim-. Im nur«-n Om- Ilenvi, mitnvcn «- tss 
dmlia Chronik-mit Erme. Im erholt-! but und sr » Be- 
im i Raum-lauten m det »Was-de ums sulkfutmq im 
Folger-»- o· unadommklig Uhu-stand. isten-im We we- 

ivaabsd, Vanwusfr. Martia s«ukommcls--. mit Rand- 
dom« Ist-Minnenin o f v, hvcmV W Its slrxr Aal-. 
ein-r rt im h» Landes harm- bonflsm Irre-er of 
Irtlans mm Exsrcmlmrr Las-U Jud-m m- im andre 
Bot nuolsr nl maru Anna-. Gier at m .. « andre, 
der s- Hast-e kmocic unsr» km malqu oqiua sr Heime 
Unions md tsr M anrnnschl brilhmdx :« .I a! m rlpe 
aus«-. oa qumdet as Landes-scat- mi» ais 1 beut 
Land erl. Denke Winter km dict· qunuzele meri- 
hndc Eumitaber. Im imdrk Afftuic as ki. »m- mar- 

Iclmk sit-tust tilllqc met Arke cplwnusqsr oldflks 
sitt m alle-, der heb-or cct o sknvk kii mm Is- san 
iaa den udmldt nnsd cum-s Tiefsin- nq Is« » qodt 
»Du-onst Dust nnt Deine-r fortan-du tsg ·«x »am- De 
H Leibs-tust Und: insku krumm-»Ich r mhm et 
leg nuer end Hm- illk -nm, « It dir ists-» km- 
ssrcnd Te k-( tmldsmudis hntlvm o: hu ! »N» den 
Ixisiirifr.1»ql)01"mmanu. Upm f du« at Ihre-met 
oq cum-um mir iutkue «nt, oa Te tmr nnsi tu b- 
Mts, streut- c es hrHInckU ca da fu« W Geist-, 

Mut » km nieste kaie sinnstnavtfle Isari, der 
Whncw stumm-c Tau fern Iqut «o( Maria«-»O 
dck wohnen- JH »in-kn« »in-r,.hir»14rm·ssnrviimet« 
irm 1«-—kh-nu:-fvr verbitt-Eh aus« kostlwc Bekundun- 

ksr elm Ikr at tun-«- iessde Msdtent Un t-. com 
e alt-km bar Kinn Its-se Vamvnm umarm- den 

inats have ftsste Tut-m lerad in d Lkdels on set et 
hask Uhr eir m anon- lins km samwmhevsltr. 
Lm Te ftnu til noqm as dim oqcssrwtn·,7 sckt 
Mr ba- se im at Min- nl miq VI tr jin-n Hambin- 
nsamk rq has niqm ,,-Ek1sem-« ai mum E aae fisr et 
ttlna re n m i enge est-r Manna-» Tesa Mrkmäm sp- 
Tsikfk vil Inm- Ekms fund-, rq Te im. mir-Jst 
tlle alle ne Vcdkaqmn Mmesez 
c. E. ZENTSON, Box 732, cbicakm Ul- 

Husarsseida 
eller rette-re sagt formcget beruf, Ide- 

lasgger sivikidens Nerven cgb den 
ta xge meorq for Bsknene. aade 

ag og Nat, er oftc for assræftende 
selig-for en ftæri Fremde Et afmagret 
Anngt owner om puømoderens corr- 
anstrcngelfe· Uregelmægsiq Monstra- 
ation, ijdflod og Ljumoderens Neb- 

Eilden er Folgen af cvrtanstrengelsr. 
nhver Huomoder brhsver et Mtddel 

til at te ulcte den ntaanedli e Peri- 
vde osi Foldc de pmfintlige jsnsors 
ganer fund Zustand- 

IIISOICAIIUI 
udrettcr dette for Tusinder af ameri- 
kanstc Kvinder. Ton sure-rede PM. 

Innre-, og dct er Grunde-n til, at huu 
friver dem aabcnhkcrngc Btcv: 

Mendeanh tm» M. rbr.1W. 
es er qxad qvey at Tstes « We of Car- 

du « hjalrek atm. sey Mir mi nu bedie, 
end jeg tm jon von me Aar-, e abspre- 
Inll equ IX nde »den hie-to o va ehema- 
dec fort- (- Uge uden at blive mi. Teil-i- 

tzt, et « me of Carl-ni« bar cum mlq got-i. 
eg braune-er at bnue Gebete, end seq tme 

hat-et ist, m stsver og Mist som- Ferteq 
besondre at but e «"Wme o Gordius- macme 
leg qaa Allen fein euer ? Gange om Ta- 

eu,men nu la ver m uug u e Iad at qaa ni- 
enge hele Damm 

Mes. Richard Jenes- 

Il.00 hoc Apotheke-« 
Inqaaende Rand oq Stil-see Iris-, nnd 

O give-the of Summa-nec- Iil »Nun-» Id- 
vt or Dewrtmem « Uhunanpoqa Medictue 
co» hattanooqm enn. 


